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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag, den 2. marts 2020 kl. 18:00 – 22:00 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. TSP=Kasserer, Tove Schiellerup Pedersen. 
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. KEN=Bygningsinspektør, Kuno Engler. JMA=Havneinspektør, Jakob Marquard. TST= 
Sejladsleder, Thyge Steffensen. 
 
Personale 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. LJO=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører 
 

REFERAT 
 
Deltagere: Fuldtallig bestyrelse 

 
1. Godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020 /OS, TSP 

Nu er regnskab 2019 klar. Bestyrelsen godkendte de seneste korrektioner. Det betyder også 
godkendelse af en ændret regnskabsopstilling og vurderinger af aktiver. Fremadrettet 
afskrives der på aktiverne med undtagelse af  bygninger.  
 
Der er oprettet et anlægskartotek, som indeholder kostpris og afskrivningsregler. 
 
I forbindelse med regnskabsgennemgangen, godkendte bestyrelsen den nye lønaftale, der 
er indgået for personalet, og kassereren orienterede om vores forsikringer. 
 
De store ændringer i kontoplanen og udformingen af årsrapporten er foretaget, da det er 
bestyrelsens hensigt at gøre klubbens økonomi og regnskab både regnskabsmæssigt mere 
korrekt og mere gennemskueligt for medlemmerne. For at sikre at den nye kontoplan og de 
beregninger, der ligger til grund for regnskabet er korrekte, har vi haft en ekstern revisor til 
at kontrollere både tal og opstilling, samt gennemgå vores bogholderiprocedurer.  
 
Vi har også fremover, specielt ved årsafslutninger, behov for rådgivning og kontrol fra 
ekstern revisor. Hertil vil der blive afsat penge i budgettet. 
 
Vi drøftede, hvilken type revision vi kan forvente af vores valgte foreningsrevisorer. At 
revidere et regnskab som vores, er et større arbejde og ansvar end vi kan forvente af 
frivillige medlemmer. Derfor vil vi lægge en del af ansvaret ud til ekstern revisor. På det 
kommende møde med de to foreningsrevisorer vil emnet blive drøftet, så en vejledning 
med arbejdsfordeling kan udarbejdes. 
 
I forbindelse med ovenstående, var der enighed om at foreslå GF en ændring til 
vedtægternes §17. Det væsentlige er, at teksten ændres fra ”reviderer” til ”gennemgår”.  
At kassereren får lejlighed til at ytre sig, er helt naturligt og ikke nødvendigt at have stående 
i vedtægterne. 
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Nuværende tekst: 
”Revisorerne reviderer regnskabet og giver kassereren lejlighed til at ytre sig om 
 revisionsanmærkninger, inden disse forelægges generalforsamlingen til godkendelse” 

  
Denne tekst foreslår bestyrelsen ændret til: 
”Revisorerne gennemgår regnskabet, afstemmer beholdninger, foretager en stikprøvevis 
gennemgang af bogførte indtægts- og udgiftsbilag” 
 

2. Endelig plan for generalforsamling 2020-03-24 /OS 
Materiale til udsendelse 14 dage før GF er ved at være klar (endelig dagsorden, beretning, 
regnskab, forslag). Input til beretningen sendes til Ole. 
 
Thyge står for det praktiske i forbindelse med indskrivning af medlemmer  
(stemmesedler, medlemslister, standere, frihavnsmærker mv.) 
Kuno tager sig af stoleopstilling, øl og vand. 
Jakob laver en lille udstilling af vores nye udlejningsgrej. 

 
3. Nye lovkrav for betalingsautomater, diesel og marinakort /OS 

Der kommer nye lovkrav med regler for kontaktløs betalingskort. De træder i kraft pr. 1. jan. 
2021.  Når man skal kunne betale med kontaktløs, kræver det opgradering af BEAS- 
automaten. Ved at gå sammen med de andre ANF-klubber, der har lignende automater, har 
vi aftalt 10% rabat på opgraderingen. Opdateringen indeholder flere gode funktioner, som 
vi lærer mere om senere. 
 
Betalingsstanderen ved dieselpumpen har stærk behov for renovering. Her gælder samme 
regel, at den skal kunne modtage kontaktløs betaling fra 1. jan. 2021. Den kan ikke 
opgraderes, så det kræver en ny stander. Vi får en vurdering af pumpestanderen, da der er 
en økonoimisk fordel ved at udskifte begge ved  samme lejlighed. Det kommer på 
budgettet for 2021. 

 
5. Aftaler for salg af brugsret til mobile stativer - fremtid? /OS 

Der er aldrig blevet lavet skriftlige kvitteringer i forbindelse med de brugsretter til stativer, 
der er solgt til medlemmer. Ole er i gang med at lave udkast til aftaler og Vibeke vil udstede 
dem henover foråret, når tiden tillader det. 

 
6. Generalforsamling i Dansk Sejlunion /KAH 

Vi deltager nok ikke, men satser på deltagelse i mini klubkonferencen i AS den 16. marts. 
Tilmelding på DS hjemmeside. 

 
7. Opdatering af AS reglementer /OS 

Ole og Kirsten forbereder en gennemgang af AS reglementer med henblik på forenkling. 
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8. Udlejningsudstyr, priser og betingelser /OS 
Da det ikke længere er tilladt at skrabe og slibe lak og maling på klubbens  
område uden sug, har klubben indkøbt udstyr til klargøring og renovering  
af både. Vi har nu skrabejern til bundmaling, 2 industristøvsugere, 2 højtryks- 
rensere og en slibemaskine. 
 
Det udlejes til medlemmer og gæster, der har båd på land i AS. 
Der er lavet opslag på hjemmesiden om muligheden for leje udstyr, ligesom der vil komme 
info på opslagstavlerne. Det bliver senere muligt at booke leje af materiellet på nettet. 

 
9. Orientering & afklaring /alle 

Formandskabet i ANF - Ole orienterede om, at det er Aalborg Sejlklubs tur til at have 
formandskabet i ANF. Ole Skjaerbaek er således formand for ANF for en 2-årig periode. 
 
Et par af de klare tagplader på jollehuset blæste i stykker i stormen for et par dage siden. 
Jakob og Kuno laver en plan for udskiftning og vender tilbage med en pris. Det vil 
sandsynligvis ikke kunne betale sig at melde skaden til forsikringen, da beløbet forventes at 
ligge under vores selvrisiko.  
 
Medlemsmøde om kapsejlads - Thyge orienterede om det afholdte  
medlemsmøde om kapsejlads den 26.februar. Der mødte 20 velkendte  
onsdagssejlere.  
 
Mødet havde følgende indhold: Kort orientering om sæsonens sejladsbestemmelser - 
Kapsejladsprogrammet i AS for sæsonen (måske 2 sejladser ud over onsdags- og 
tirsdagssejlads). - Orientering fra kapsejlerne om deres sæsonprogram. - Nordjylland rundt 
2020 – En ny båd til sejlerskole og liga-træning. – Ansøgning om fondsmidler. - J/70-
ligastævnet i Aalborg. 
 
J 70-ligastævnet har et stort program, så der er brug for mange frivillige hjælpere 
(henvendelse til Thyge eller Jesper Schultz). 

 
Fundraising til J/70-båden - Nu åbner DIF-DGI for ansøgninger fra lokalpuljemidlerne. 
Denne gav største bidrag til SL’s første båd, så den anses for at være deres hovedsponsor.  
Til dato har vi søgt 4 fonde – uden at have modtaget afslag endnu! Men ellers søger vi 
lokale sponsorer – gerne fra medlemmer. 

 
Onsdagsholdet - Opgavelisten på OneNote er ved at være udtømt hvad angår indendørs 
opgaver. Udendørs opgaver kræver tørvejr og gerne lidt højere temperatur. Når det sker, 
falder fremmødet erfaringsvis pga. egne opgaver. Thyge efterlyser lidt flere indendørs 
opgaver. 

 
Jakob: På broen ved mastekranerne er der behov for udskiftning af planker. ANF skal stå for 
udbedringen. Planker på Y-broerne på bro 9 skiftes ud med aluplader. Slidlaget ved 
slæbestedet kræver også vedligeholdelse. 
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10. Afdelingsledermøde den 9. marts, planlægning /OS 

Forslag til emner: Hvordan fungerer den nye afdelingsstruktur – samarbejdet  
med bestyrelsen - organisering i afdelingerne, hvem har ansvar – forslag,  
ønsker fra afdelingerne. Ole udsender dagsorden. 
 

11. Eventuelt 
Vibeke har fået ny hurtig computer – Det var tiltrængt. 

 
Vi havde en diskussion, om vi skal deltage i både Liga-stævnet og Vild med Vand – hvor skal 
vi kaste vores energi ind? Ole deltager i et indledende møde om Vild med Vand.  
 
Vi undersøger mulighederne for en infoskærm uden for havnekontoret med klubinfo om 
kommende arrangementer og aktuelle oplysninger. Et moderne blikfang, der er tænkt som 
et supplement til opslagstavlerne i hverdagen, hvor det er nemt at lave opslag på både 
dansk og vores gæsters sprog.    
 
Underskrift af aftalesættet vedr. fællesregler og brugsaftaler med andelsforeningerne den 
17. marts. 
 
DS har lanceret et materiale ”diplomsejlerskole”. Sejlerskolen vil købe et  
eksemplar og se om det er anvendeligt i AS-regi.  
 
 
Kirsten Ahlgren 
referent 

 
 
 
 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder:  
GF 24. mar – 30. mar – 27. apr – 25. maj 
 


